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ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP  

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. 
Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy 
példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első 
helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, 
aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre 
az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald 
el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, 
menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert 
mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt 
felmagasztalják.” 

Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg 
barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is 
meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, 
sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az 
igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.” 

 

H I R D E T É S E I N K 

Csütörtökön, szeptember 1-én 12 órától szentségimádást tartunk, amelyre várunk 
még jelentkezőket, különösen a déli és kora délutáni órákra. 

Szeptembertől vasárnaponként 11 órakor is lesz szentmise, és megkezdjük hittanóráinkat: 
Pénteken, szeptember 2-án este, a szentmise után imaiskola lesz, hittan felnőtteknek. 
Kedden, szeptember 6-án, délután fél 5 órakor szülői megbeszélés lesz az elsőáldozóknak. 
Csütörtökön, szeptember 8-án este, a szentmise után katekumen csoport indul a 

keresztségre, illetve első szentáldozásra készülő felnőttek számára. 
Pénteken, szeptember 9-én este, a szentmise után ifjúsági hittancsoport indul. 

Szeptember 10-én szombaton 11 órakor kezdjük a hagyományos lecsó-partyt a plébánia 
kertjében. Szeretettel várjuk asztaltársaságok jelentkezését: Szelényi András, 0630 2510855 

Az új tanév kezdetén, szeptember 11-én, vasárnap 9 órakor Veni Sancte szentmise lesz. 

Szeptember 17-én szombaton reggel 8 órakor Mindszenty zarándoklat indul a Város-
majorból a Máriaremetei bazilikához. Részeletek a kijáratnál található plakáton, szórólapon! 

Megalakult a Mária Légió helyi csoportja. Fogadalomtétel szeptember 28-án, szerdán lesz 
a plébánián, amire érdeklődőket is szeretettel várnak. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP,  
augusztus 28. 

(Szent Ágoston) 

  9:00 szentmise híveinkért, élő Tiborért 70. születésnapjára 
10:00 Kapcsándi Klára keresztelője 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise plébániánk felújításának támogatóiért és 

közreműködőiért 

HÉTFŐ, augusztus 29. 
Keresztelő Szent János 

vértanúsága 

 

KEDD, augusztus 30.  
Boldog Ildefonso Schuster 

  8:00 szentmise házastársat keresőkért 

SZERDA,  
augusztus 31. 

Az Esztergomi Bazilika 
felszentelése 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise élő Valéria gyógyulásáért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája a plébánián 

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 1.  

Szent Egyed 

  9:00 a Szent Gellért Iskola tanévnyitó szentmiséje 

12:00 az elsőcsütörtöki szentségimádás kezdete 
17:00 rózsafüzér imádság a Rózsafüzér társulattal 
17:00 gyóntatás, Gájer László atya is gyóntat 
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért 
19:00 a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája 

PÉNTEK,  
szeptember 2. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise papokért 
19:00 imaiskola: hittan felnőtteknek 

SZOMBAT,  
szeptember 3.  

Nagy SzentGergely pápa 

  8:00 közösen elmondjuk mind a négy rózsafüzért.  
Utána a templom nyitva 12 óráig 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Zsomi születésnapjára 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP,  
szeptember 4. 
(Szent Rozália, 
 Szent Mózes) 

  9:00 szentmise † Erikáért és élő Dóráért 
11:00 szentmise híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise plébániánk felújításának támogatóiért és 

közreműködőiért; † Ilonáért 

F E L H Í V Á S O K 

Köszönjük az egyházi hozzájárulást és az adományokat, amivel a testvérek plébániánkat 
fenntartják, közösségünket támogatják. Akik ezután készülnek befizetni hozzájárulásukat, 
illetve adománnyal támogatnának minket, személyesen, csekken vagy átutalással tehetik.  

Nem szeretnénk magukra hagyni a tésenyi, mélyszegénységben élő iskolásokat és a 
Katolikus Karitász helyszínen fáradozó munkatársait, akiket tavaly bőkezűen támogattunk. Az 
ő javukra is kérjük nagylelkű adományaikat, a szándék megjelölésével. 

Továbbra is gyakoriak a fertőző, koronavírusos megbetegedések.  
Szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság megtartását, maszkok viselését 

és a kézfertőtlenítők használatát. 

Lk 14,1.7-14 
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